WARUNKI WNOSZENIA NA TERENIE PSP W BOBOWIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA
Z TELEFONÓW I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
NA TERENIE ZSP W BOBOWIE
(bądź w trakcie organizowanych poza terenem szkoły zajęć)

1. Wnoszenie na teren ZSP w Bobowie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (np.
tabletów, laptopów, kamer, głośników, dyktafonów) odbywa się na wyłączną odpowiedzialność
uczniów i ich prawnych opiekunów.

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zagubienie czy kradzież ww. sprzętu
przy czym

–

zaginięcie lub kradzież telefonu (bądź innego urządzenia elektronicznego) należy

niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji, co
leży w gestii prawnych opiekunów ucznia.

3. Jeżeli telefon lub inne urządzenie elektroniczne zostanie wniesione na teren szkoły, powinno
pozostawać wyłączone lub wyciszone i ze względów porządkowych pozostawione w szafce szkolnej
bądź plecaku (torbie) ucznia – dotyczy to również słuchawek.

4. Na terenie szkoły (na boiskach, w szatniach, w toaletach, na korytarzach; w salach lekcyjnych,

w

tym w bibliotece szkolnej oraz w sali gimnastycznej) obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania
telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie całego pobytu

na zajęciach

(tj. od momentu przybycia na teren szkoły do momentu opuszczenia terenu szkoły).
Zakaz obowiązuje uczniów również podczas zajęć organizowanych poza ścisłym terenem szkoły,
np. w czasie wyjść do biblioteki gminnej, podczas wyjść / wyjazdów na zorganizowane akcje.

5. Ewentualne korzystanie z telefonów lub innych urządzeń elektronicznych może odbywać się
wyłącznie za zgodą nauczyciela lub innej osoby dorosłej wyznaczonej do opieki nad uczniami, jeżeli:
-

na polecenie nauczyciela telefon lub inne urządzenie elektroniczne używane jest w funkcji

pomocy dydaktycznej;
-

uczniowi wyznaczono rolę osoby dokumentującej wydarzenie, akcję, uroczystość szkolną;
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-

zachodzi bezpośrednia pilna i uzasadniona potrzeba kontaktu ucznia z prawnymi opiekunami

– wówczas uczeń wykonuje / odbiera telefon w zasięgu wzroku nauczyciela / opiekuna.
6. W czasie pobytu ucznia na terenie szkoły kontakt z dzieckiem możliwy jest za pośrednictwem
sekretariatu szkoły. W czasie zajęć poza terenem szkoły także za pośrednictwem wychowawcy

lub

opiekuna.

7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych
na terenie szkoły lub w czasie organizowanych przez szkołę zajęć skutkuje otrzymaniem uwagi
negatywnej i przyznaniem (- 20 p.) zgodnie z punktowym systemem oceniania zachowania.

8. Każde kolejne złamanie warunków korzystania z telefonów lub innych urządzeń elektronicznych poza uwagą negatywną i przyznaniem (- 20 p.) - skutkować będzie odpowiednio: upomnieniem
wychowawcy klasy, upomnieniem dyrektora szkoły, naganą dyrektora szkoły – wraz

z

konsekwencjami nałożenia tych kar zapisanymi w statucie szkoły.

9. Dalsze nierespektowanie regulaminu skutkować będzie obniżeniem oceny zachowania

o jeden

stopień.

10. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
podczas wycieczek szkolnych / wyjść poza teren szkoły za zgodą kierownika wycieczki / opiekuna na
wcześniej ustalonych zasadach.

11. W przypadku regulaminowego dopuszczenia do korzystania z telefonów lub innych urządzeń
elektronicznych zastrzega się, że nagrywanie dźwięku lub obrazu bądź fotografowanie odbywać się
może wyłącznie za zgodą osób nagrywanych / fotografowanych.

12. W sytuacji, gdy zajęcia lekcyjne zostają zakłócone przez aktywny telefon lub inne urządzenie
elektroniczne – co będzie odbierane jako używanie ich niezgodnie z regulaminem
-

i żaden z uczestników zajęć nie przyznaje się do spowodowania zakłócenia – na polecenie

nauczyciela wszyscy uczniowie po wyjęciu telefonów (urządzeń) z plecaków / toreb są zobowiązani
do umieszczenia ich w wyznaczonym przez opiekuna miejscu (np. w koszyku, na półce).
Niezastosowanie się do ww. procedury odczytane zostanie jako przyznanie się do przewinienia.
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13. Podczas zajęć edukacyjnych i posiedzeń rady pedagogicznej zakaz korzystania z telefonów
komórkowych oraz urządzeń elektronicznych obowiązuje także członków rady pedagogicznej
(nauczycieli).
Odstępstwa od tej zasady mogą mieć miejsce, gdy członek rady pedagogicznej czeka na ważną
informację bądź wymaga tego sprawowana przez niego funkcja (np. dyrektora, wicedyrektora,
koordynatora projektu).
O konieczności użycia telefonu komórkowego należy odpowiednio poinformować: w czasie zajęć
edukacyjnych – podopiecznych; w czasie posiedzeń rady pedagogicznej – przewodniczącego rady.

14. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych przez nauczycieli upomnienia udziela dyrektor szkoły.
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